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Hallo,
We genieten volop van het mooie weer. Buiten spelen we met de watertafel en bouwen we
mooie zandkastelen. Dat lukt nu nog beter met de nieuwe emmers en schepjes.
Ook hebben we nieuwe fietsen gekregen. Met z’n allen rijden we rondjes over het plein.
Van al dat spelen krijg je het wel warm dus eten we soms een lekker ijsje. Dat gaat er bij
iedereen wel in.
Groetjes van de Bosmuizen

Dalton obs de Oosterbrink:
Jarigen van de komende drie weken:
6 juli

Madelief de Vries (gr. 8)
Amber Bambacht (gr. 4)
8 juli
Lisa Bergsma (gr. 6)
15 juli Tessa Mulder (gr. 7)
Mees Wesselink (gr. 2)
18 juli Juan Huisman (gr. 6)

Van Harte gefeliciteerd !
‘Doordraaiochtend’
Op dinsdag 18 juli a.s. gaan alle kinderen van groep 1 t/m 7 ‘doordraaien’ naar hun nieuwe klas waar
zij volgend jaar zullen verblijven.

Zij maken kennis met hun nieuwe groepssamenstelling, evt. hun nieuwe leerkracht en hun nieuwe
klaslokaal.
De kinderen beginnen gewoon om 8.30 uur in hun ‘eigen’ lokaal, waar zij dit schooljaar zitten.
De groepsleerkrachten zorgen zelf voor het “doordraaien” van de groepen.
Schoolfoto’s
Gisteren hebben de kinderen een envelop meegekregen met de inloggegevens van de schoolfoto’s.
Door naar de website van foto Koch te gaan (www.fotokoch.nl) kunt u uw persoonlijk inlognummer en
wachtwoord invullen. U kunt vervolgens de foto’s bestellen.
Alle ouders die BINNEN 10 dagen inloggen, ontvangen een gratis groepsfoto, onafhankelijk of zij een
bestelling doen of niet. Inloggen en de gratis groepsfoto bestellen is voldoende.
Oudergesprekken:
In juli vinden er weer oudergesprekken plaats op school voor de leerlingen van groep 1 t/m 7. In
verband met de grootte van de verschillende groepen hebben wij ervoor gekozen om deze ’10
minutengesprekken’ over 3 dagen te verdelen. Op dinsdagmiddag 11 juli, op woensdagmiddag 12
juli en op donderdagmiddag en avond 13 juli (tussen 14.30 uur en 16.30 uur en tussen 18.30
uur en 20.30 uur).
U kunt zelf de tijd aangeven waarop u een gesprek wilt hebben met de leerkracht. Er zijn al veel

ouders die zich hebben aangemeld maar nog niet iedereen. Zou u dit z.s.m.
willen doen?
Wij verwachten dat alle ouders zich op willen geven.
De ouders van de leerlingen van groep 7 worden persoonlijk door de leerkracht uitgenodigd en
hoeven zich niet aan te melden.

Gezocht: iemand die ons kan helpen met de schooltuintjes.
Zoals u wellicht weet hebben wij op de Oosterbrink een moestuin
die wij met de kinderen zo goed mogelijk proberen te
onderhouden.
We genieten er van om samen in de tuin te werken en de
groentes te oogsten.
Helaas hebben we gemerkt dat de tijd die wij er aan besteden te
weinig is. Omdat we toch gedreven zijn om de moestuin voort te
zetten zijn we op zoek naar iemand met groene vingers die ons
een handje wil helpen.
Kent u iemand die dat misschien leuk vindt en wellicht zijn of haar
eigen groentes ook bij ons wil laten groeien dan horen wij dat
graag zodat we met elkaar in contact kunnen komen.
Schoonmaakochtend
Woensdagochtend 19 juli willen we vanaf half 11 de klassen gaan opruimen en schoonmaken.
Wie zou ons daarbij willen helpen bij de groepen 1 tot en met 4? Graag even laten weten aan de
betreffende groepsleerkracht.
Groep 1 en 2: vanaf donderdagmiddag 13 juli staan er bakken met speelgoed klaar die thuis
schoongemaakt kunnen worden. Vele handen maken licht werk en zo kunnen we in het nieuwe
schooljaar weer fris starten!
Poppenkast
Er staat op school een grote houten poppenkast die niet gebruikt wordt.
Mocht iemand hier belang bij hebben dan horen wij dit graag!
.

Schoolkamp Ameland groep 7/8
Woensdag 28 juni tot vrijdag 30 juni is groep 7/8 op schoolkamp geweest naar Ameland. Ondanks wat
regenbuien hebben wij geweldige dagen gehad. Lekker voetballen, gezelligheid op het strand,
zeehonden spotten en ’s avonds griezelen in de duinen. Het was een top kamp. Wij willen alle
begeleiders Koen, Bram en Nynke heel erg bedanken voor de hulp en gezelligheid.

Westerbork groep 7/8
Komende donderdag 6 juli gaat groep 7/8 naar kamp Westerbork. Wij worden hier om 9.00 uur ’s
ochtends verwacht. We vertrekken daarom om 8.15 uur vanaf de parkeerplaats van v.v. Trinitas.
Musical groep 7/8
Op vrijdag 14 juli is het zover: de musical van groep 7/8! De zaal is open om 19.30 uur. De musical
start om 20.00 uur. Wij hopen op een groot en enthousiast publiek!
Nog belangrijk: Net als de voorgaande jaren zijn de kinderen van groep 7/8 deze dag om 12.00 uur
vrij. Volgende week krijgen de kinderen van juf Esther te horen hoe laat ze weer op school worden
verwacht om zich voor te bereiden op de musical.

Agenda
Wanneer
26 juni
28 t/m 30 juni
11-13 juli
14 juli
18 juli
19 juli
20 juli
21 juli

Wat
Extra toetsweek
Schoolfotgraaf
Schoolkamp groep 7 & 8
Oudercontactmiddag/avond
Musical
‘doordraai-ochtend’
schoonmaakochtend
Afscheid groep 8
Laatste schooldag
Start zomervakantie t/m 3
september

Wie
Alle groepen
Alle groepen
Groep 7 & 8
Ouders
Groep 7 & 8
Álle groepen
Groep 1 t/m 4
Groep 8
Groep 1 t/m 7
Alle groepen

Hoe laat
Hele dag
Hele dag
’s middags, ‘s avonds
‘s avonds
‘s morgens
ochtend
Hele dag

Oud papier schema 2016-2017

Datum
4-jul-17
1-aug-17
5-sep-17

een van de ouders of verzorgers
Odin Groen/ Denise Oukes
Morres Bruursema/ Joey de Jong
Jayden Betten/ Demi Blum

reserve
Eline Swildens
Michal Berg van den
Veerle Huisman

Ouders die niet kunnen, nemen contact op met de reserve, onderling ruilen mag ook, dit wel
doorgeven aan Jolande Punter

tijd
18:00
18:00
18:00

